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Observera att Årsmötet är uppdelat i två delar för att förenkla övergången till ny styrelse.  
Detta är det första mötet med bland annat val av nya styrelsemedlemmar.  

 
Dagordning, Årsmöte 2023 för Svenska surfförbundet, del 1 

 
1. Mötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av dagordning.  
5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
6. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt 

rösträknare. 
7. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2022  

Punkten flyttad till det Årsmöte del 2. 
En kort redogörelse för verksamheten samt ekonomin lämnas av styrelsen. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret  
Punkten flyttad till det Årsmöte del 2. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Punkten flyttad till det Årsmöte del 2. 

10. Fastställande av medlemsavgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande 

verksamhetsåret.´ 
Punkten flyttad till Årsmöte del 2. 
Styrelsen presenterar preliminärt förslag inför nästa år .  

12. Val av styrelse ledamöter 
a. Ordförande Thomas Bergren – sittande (väljs EJ i år) 
b. Kassör Peter Klang sittande (väljs EJ i år) 
c. Vice ordförande skall väljas på 2 år (Nuvarnade Deva Orviz)  
d. Sekrekterare skall väljas på 2 år (Nuvarande Peter Gibson) 
e. SUP-ordförande skall väljas på 2 år (Ny post / Christian ekander) 
f. Ledamot 1 skall/kan väljas på 1 år (Nuvarande Jesper de Ruvo) 

Ledamot 2 skall/kan väljas på 1 år (Nuvarande Vakant)  
g. Suppleant 1 – väljs jämna år på 2 år dvs ej detta år (Vakant) 

Suppleant 2 – skall väljas på 2 år (För närvarande Christian Ekander)  
h. Revisor + revisors suppleant  väljs på 1 år 
i. 2 medlemmar väljs till valberedning på 1 år (1 sammankallande) 
j. 2 st ur styrelsen väljs som firmatecknare var för sig (normalt ordförande 

samt kassör) 
13. Inkomna motioner 

a. . 
b. . 

14. Mötets avslutande 


